
BASIN BÜLTENİ 

  

İmzala-Gönder ile imza takibi tarihe karışıyor! 

 E-GÜVEN’in İmzala-Gönder ürünü sayesinde kurumlar hem 

zamandan hem de paradan tasarruf ediyor. İmzala-Gönder 

bankacılık talimatları, sözleşmeler ve kurum içerisinde ve iş 

ortaklarıyla imzalanacak tüm dokümanların imzalanma 

sürecini düzenleyerek kurumlara büyük kolaylık sağlıyor.  

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN yeni ürünü İmzala-

Gönder sayesinde imza takibini kurumlar için ciddi iş yükü anlamına gelen bir konu 

olmaktan çıkıyor. Web tabanlı bir uygulama olan İmzala-Gönder ile mobil veya 

elektronik imza ile imzalanan dokümanın başka kişi ve sistemlere aktarılabilmesi ve 

sistemde tanımlı kullanıcılar arasında dolaşımı sağlanıyor. Örneğin banka talimatı için 

ıslak imzalı klasörün kurum içinde dolaştırılması, bankaya faks çekilmesi, gönderim 

sonrası bankanın aranarak teyit alınması ve bankayla kurum arasında 

gerçekleştirilmesi gereken sayısız telefon ve e-mail görüşmesine gerek kalmıyor. 

Hem kurum içi kurulum hem de abonelik/kiralama modelleriyle çalışan İmzala-

Gönder hiç bir ilk yatırım ve kuruluma gerek kalmaksızın bir kaç saat gibi kısa bir 

sürede kurumların iş süreçlerini elektronik imzalı olarak gerçekleştirmelerine olanak 

sağlıyor. 

 

İmzala-Gönder ile kullanıcılar her türlü dokümanı imzalı olarak gönderebiliyor. Ayrıca 

sisteme tanımlanabilen imza süreci profilleri sayesinde birden çok kişinin imzasını 

gerektiren belgeler otomatik olarak bir sonraki imzacıya iletiliyor. 

 

Kurumların birbirleriyle iletişiminde zaman ve para tasarrufu sağlayan İmzala- 

Gönder, bankacılığın yanı sıra kurum içinde hukuk, insan kaynakları, muhasebe, 

finans bütçe departmanları ve üst yönetimde de kullanılabiliyor. Ayrıca bayiler 

arasında iletişimde de kolaylık sağlıyor.  

 

Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları söylüyor: “Yeni 

Türk Ticaret Kanunu’yla beraber kurumlar elektronik imzayı iş süreçlerine daha fazla 



dahil edecek. E-GÜVEN olarak e-imza çözümünün bütünlüğü ve güvenliğini sağlayan 

İmzala-Gönder ürünümüzü sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

 

İlgili Kişi:   
Nevra Çankaya 
Marjinal Porter Novelli   
0212 219 29 71 
nevrac@marjinal.com.tr 

E-GÜVEN hakkında 

www.e-guven.com 

E-GÜVEN, Türkiye’de bilgi toplumuna giden yolda, bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir 

kilometre taşı olmak amacıyla 2003 yılında Türkiye Bilişim Vakfı ve Eczacıbaşı önderliğinde kurulmuş olan, 

Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, sahip olduğu bilgi 

birikimi ve kurum kültürünün yanı sıra deneyimli ekibi, kalite anlayışı, iş etiği, inovasyon ve girişimci ruhu, 

müşteri memnuniyeti odaklı çalışma yaklaşımı, güven ve açıklığa dayalı iletişim anlayışı ve toplumsal 

sorumluluk değerlerinin bilinci ile müşterilerine hizmet vermektedir. E-GÜVEN, kurumlara özel geliştirdiği 

projelerin yanı sıra, gelişen teknolojiye paralel olarak her geçen gün yeni ve kullanıcı dostu ürün ve 

hizmetleri kullanıcılarına sunmayı ilke edinmiştir.  

 

 

http://www.e-guven.com/

